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TOEWIJZEN en PLAATSEN VRIJSTELLEN 
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Slaapplek(ken) toewijzen
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• Personen toewijzen aan een slaapplek gebeurt via de detailpagina van de 
opvangplaats. 

• U kan 1 persoon per slaapplek toewijzen.

• U kan enkel een toewijzing uitvoeren als de slaapplek gevalideerd is 

• U kan enkel een toewijzing uitvoeren als de slaapplek beschikbaar is in tijd.

• U kan tot max. 14 dagen in het verleden een toewijzing uitvoeren (Let op! De 
slaapplek moet dan wel al gevalideerd zijn geweest en beschikbaar in tijd).

! Indien de slaapplek is toegewezen en de einddatum van de slaapplek wordt bereikt, dan zal de 
status van de slaapplek veranderen naar “Correctie vereist” (zie hoofdstuk “Gegevens 
bewerken/raadplegen” voor meer informatie omtrent Slaapplek Status)



1. SLAAPPLEK(KEN) 
TOEWIJZEN



Slaapplek(ken) toewijzen (1/6)
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Ga naar de detailpagina van een 
opvangplaats om een persoon toe te 
wijzen aan een slaapplek.

Druk op “Beheer Toewijzingen”.

In deze kolom kan u zien wanneer de 
eerstvolgende onderbreking is. Indien 
deze datum gelijk is aan de datum van 
de hoofd einddatum, dan is er geen
onderbreking. 

U kan geen toewijzing uitvoeren, indien 
er een onderbreking is of gepland is.



Slaapplek(ken) toewijzen (2/6)
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Een scherm opent waar u de toewijzing 
kan beheren.

Om een persoon toe te wijzen aan een 
slaapplek, kiest u “Wijzig naar Toegewezen”.

“Vanaf Datum” is de datum vanaf wanneer de 
ontheemde is ingetrokken in de slaapplek. Dit 
kan tot max. 14 dagen in het verleden zijn, 
maar ook heden en in de toekomst.

Selecteer de slaapplekken waarvoor u een 
toewijzing wilt uitvoeren. Let op! De 
informatie hierboven is van toepassing op alle 
geselecteerde slaapplekken.LET OP! U krijgt enkel de huidige validatiestatus te zien achter 

elke slaapplek en niet de huidige toewijzingsstatus. 
Onthoud dus goed over welke slaapplek het ging en wat de 
huidige toewijzingsstatus is vooraleer u deze wijzigt.

Vul hier GEEN PERSOONGEGEVENS in!



Slaapplek(ken) toewijzen (3/6)
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Dit scherm verschijnt automatisch 
onafhankelijk of u al een toewijzing 
heeft uitgevoerd. 

Druk op “Volgende” om de 
toewijzing uit te voeren.



Slaapplek(ken) toewijzen (4/6)
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U krijgt een bevestigingsscherm dat aangeeft 
dat voor elk van de geselecteerde slaapplekken 
een toewijzing wordt uitgevoerd met status 
“Toegewezen” met de aangegeven “Vanaf 
datum” en “Notities”.



Slaapplek(ken) toewijzen (5/6)
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De status van de slaapplek verandert naar 
“Toegewezen” wanneer de begindatum van 
de toewijzing wordt bereikt. Vanaf dus 
degelijk een ontheemde in de slaapplek 
ingetrokken is.



Slaapplek(ken) toewijzen (6/6)
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Ga naar de detailpagina van 
de slaapplek door op de naam 
van de slaapplek te klikken.

Hier ziet u de huidige 
toewijzingsstatus van de slaapplek.

Hier ziet u de toewijzingshistorie.



2. SLAAPPLEK(KEN) 
VRIJSTELLEN



Slaapplek(ken) vrij tellen (1/6)
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Ga naar de detailpagina van een opvangplaats om 
een slaapplek vrij te stellen. 

U kan een slaapplek met toewijzingsstatus heeft 
“Toegewezen” of “Verliesplaats” terug beschikbaar 
stellen. 

Druk op “Beheer Toewijzing”.



Slaapplek(ken) vrij stellen (2/6)
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Een scherm opent waar u de toewijzing 
kan beheren.

Om een slaapplek vrij te stellen, kiest u 
“Wijzig naar Niet Toegewezen”.

Vul hier GEEN PERSOONGEGEVENS in!

“Vanaf Datum” is de datum vanaf wanneer de 
ontheemde uit de slaapplek is vertrokken of 
vanaf wanneer de verliesplaats terug 
beschikbaar is. Dit kan tot max. 14 dagen in 
het verleden zijn, maar ook heden en in de 
toekomst.

LET OP! U krijgt enkel de huidige validatiestatus te zien achter 
elke slaapplek en niet de huidige toewijzingsstatus. 

Onthoud dus goed over welke slaapplek het ging en wat de 
huidige toewijzingsstatus is vooraleer u deze wijzigt.

Selecteer de slaapplekken die u wilt vrij 
stellen. Let op! De informatie hierboven is van 
toepassing op alle geselecteerde 
slaapplekken.



Slaapplek(ken) vrij stellen (3/6)
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Indien u de toewijzingsstatus verandert, zal 
het systeem telkens een scherm tonen dat 
uw bevestiging vraagt.

Druk op “Volgende” om de 
toewijzingsstatus te veranderen. 



Slaapplek(ken) vrij stellen (4/6)
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U krijgt een bevestigingsscherm dat aangeeft 
dat voor elk van de geselecteerde slaapplekken 
de toewijzingsstatus veranderd is. 



Slaapplek(ken) vrij stellen (5/6)
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De status van de slaapplek verandert naar “Beschikbaar” 
wanneer u de slaapplek heeft vrij gesteld.



Slaapplek(ken) vrij stellen (6/6)

17

Hier ziet u de huidige 
toewijzingsstatus van de slaapplek.

Hier ziet u de toewijzingshistorie.

Ga naar de detailpagina van 
de slaapplek door op de naam 
van de slaapplek te klikken.



3. VERLIESPLAATS



Verliesplaats
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Een verliesplaats is een plaats die je verliest omdat je niet wilt dat de slaapplek wordt toegewezen. 

Bijvoorbeeld: 

Een opvangplaats heeft 4 slaapplekken. Er trekt een gezin van 3 personen in de opvangplaats. U
wijst als gemeentelijke coördinator 3 personen toe aan 3 slaapplekken. Er is nu nog 1 slaapplek
beschikbaar, maar u wilt niet dat er nog iemand willekeurig aan deze laatste slaapplek wordt
toegewezen. Daarom zet u de toewijzingsstatus van deze slaapplek op “Verliesplaats”, zo kan deze
niet worden toegewezen aan iemand anders.

Wanneer het gezin terug uit de opvangplaats trekt, wijzigt u de toewijzingsstatus van de 3
slaapplekken naar “Niet Toegewezen”, maar ook verandert u de toewijzingsstatus van de
“Verliesplaats” naar “Niet Toegewezen”.



Verliesplaats instellen (1/6)
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Druk op “Beheer Toewijzingen”.

In deze kolom kan u zien wanneer de 
eerstvolgende onderbreking is. Indien deze 
datum gelijk is aan de datum van de hoofd 
einddatum, dan is er geen onderbreking. 

U kan geen verliesplaats instellen, indien er 
een onderbreking is of gepland is.

Ga naar de detailpagina van een opvangplaats om 
een verliesplaats in te stellen.

U kan enkel een verliesplaats instellen wanneer de 
slaapplek gevalideerd is en beschikbaar is in tijd.



Verliesplaats instellen (2/6)
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Om aan te geven dat het gaat om een 
verliesplaats, kiest u “Wijzig naar Verliesplaats”.

“Vanaf Datum” is de datum vanaf wanneer de 
slaapplek een verliesplaats wordt. Dit kan tot 
max. 14 dagen in het verleden zijn, maar ook 
heden en in de toekomst.

Selecteer de slaapplekken die u als 
verliesplaats wilt instellen. Let op! De 
informatie hierboven is van toepassing op alle 
geselecteerdeLET OP! U krijgt enkel de huidige validatiestatus te zien achter 

elke slaapplek en niet de huidige toewijzingsstatus. 

Onthoud dus goed over welke slaapplek het ging en wat de 
huidige toewijzingsstatus is vooraleer u deze wijzigt.

Vul hier GEEN PERSOONGEGEVENS in!



Verliesplaats instellen (3/6)
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Indien u de toewijzingsstatus verandert, zal 
het systeem telkens een scherm tonen dat 
uw bevestiging vraagt.

Druk op “Volgende” om de 
toewijzingsstatus te veranderen. 



Verliesplaats instellen (4/6)
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U krijgt een bevestigingsscherm dat aangeeft 
dat voor elk van de geselecteerde slaapplekken 
de toewijzingsstatus veranderd is. 



Verliesplaats instellen (5/6)

24

De status van de slaapplek verandert naar 
“Verliesplaats”.



Verliesplaats instellen (6/6)

25

Ga naar de detailpagina van 
de slaapplek door op de naam 
van de slaapplek te klikken.

Hier ziet u de toewijzingshistorie.

Hier ziet u de huidige 
toewijzingsstatus van de slaapplek.



Vragen? 
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Opleidingsmateriaal
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Surf naar de website:
• https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-

oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

Heb je na de opleiding nog vragen? 

• Q&A café van 15u tot 16u

Beleidsvragen?

• Email: VLOT@vlaanderen.be

Technische Problemen?

• Service Desk Vlaanderen Helpt Oekraïne

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool
mailto:VLOT@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30


Dank u!
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